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НЕМА. ПІДСТАВ ДО СПОЛОХУ 
ЗІЗРИВОДУ ЗНИЖКИ ЦІН 

І БЕЗРОБІТТЯ 

Ухвалено передати президентові 
контролю над експортом 

Вашингтон, 17 лютого. — Комісія міжстей†бвої н закор-
I донної торгівлі сенату ухвалила повновласть дрія президента 

.v - ; видавати розпорядки й правила дл'я контролі $копорту това-
ВашижЗѓеіб, 17. лютого. — Президент Трумвй заявив на І р , в до кінця 1950 р. Подібну повновласть мав президент під-

пресовій ко$‡^ренції, що нема причин до переполоху зприво-{ час минулої війни і її знесено' 
ду теперішньої знижки цін на продукти і зприврду зростаю-; ра3ом 'з іншими воєнними 
чого безробіття. Заява президента оперта на поглядах еконо- j повновласгями після покш-
містів, провідників конгресу і ' чення війни. За часів війни 
робітничих організацій. Пре-! ПРОТИ ШДВИШКИ ПЛАТНІ ( у е б а було мати окремий до-
зидент дістав..економічяі звіти: ПІДПРИЄМЦЯМИ. і звіл федерального уряду для 
кожного місяця і мас добрий! Вашингтон. — Комісія еко-j посилок закордон. 
перегляд положення. Говори-ї помічної політики Торговельні ш— 
чи про знижку цін Труман ви- ;Ної Палати Злучених Державі СТАНОВИЩЕ ПРЕЗИДЕНТА 
явив переконання, що це тіль-: видала зазив до підприємців,! Б СПРАВІ АТЛАНТИСЬКОГО 
ки зрівноваження господарѓ j щоб 'вони добре передумали; ОБОРОННОГО ПАКТУ 
ства, якого кожний собі бажав Іеправу підвншки платень для І, Президент Труман сказав на 

Зясувавши. економічний етап і робітників, коли вона прийде L пресовій конференції, що не-
країни як нормальний, прези- % а денний порядок, як „четвер-1 ма ніякого замішання у від-
дент знову висловив надію, що j та рунда" домагань після вій-і ношенні Злучених Держав до 
конгрес ухвалить нові подат-1 ни Комісія твердить, що під-1 Північно-Атлантійського Обо-
ки в сумі чотирьох більйонів j вишка, платень захитає стабі-" роного Пакту. Він пригадав 
долярів. Впарі з тим він вня- лізацісю американського тос-іна свою інавгураційну промо-
вив, Щов недовгому часі буде;подарства, яка саме тепер за-{вў з 20 січня, в якій він ска-
внесений законопроект про по-; повідасдься при нагоді знНж- j зав, що „головною ціллю пак-
шнрення суспільного забезпе-! к,, щн н а продукти. ^ Підвиш- і ту є дати доказ на те, що сво-
чення на домашніх і фармер-j,^ ц^теш, м о ж е тіл'ьки при-;бідні країни рішені обороня-
ськнх робітнніад і на самсчгпй- аднитися д о щ е ддцдмтцд І Н . І Т И с е б е перед нападом з уся-
них дрібних підприсмцш і за- ф д ^ ^ ' к о г о б о к у К о ж и а к р а ї и а MV. 
повів підвищќу оплат на су- _ _ . . с м т ь в і д с е б е п р и ч ш ш т н с я 
спільне забезпечення з одного j ВІДСТАВЛЕНО 7,000 РОБІТ- ч н м с ь д 0 с п і л ь н о ї оборони". 
явЃпівтора відсотків від платні, j ИИКГО В КАЛЗЕР-ФРЕИ- ! Президент сказав т е ^ що він 
Г У В Е Р ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ} і вповні підтримує заяву секре-

ПОШТОВргЬ ДЕПАРТА- І Дітройт. — Корпорація Кай- таря Ачесона в цій справі. Ще 
МЕНТУ ВІД ПОЛІТИКИ {зера-Фрейзера оприлюдню^ точніше буде ця справа `пред-
Rif ѓ-л v wi ' fveA-l140 відправить 7,000 робітнн- ставлена, коли секретар стей-

v ^ S ^ % . д о м е н н Ў і Г Т о І ^ У с в о ї х Ф а б Р й к а х —Р??УІ-ry Хчесон буде скяадатн сві-
крш‡есу, rtk звільнити д е - и а ^ ^ протяг трьох тижвів.Ідоцтво^ перед^ повною, сенату 

йнх впливів 5; поставити його!и о в и й м Я е л ь а в т а ' тому П ^ справ. - 'Коли спнталися пре 
На строго бнзяесовій базі. Най-13?06"7" відповідні переміни. зидеита про відношення до Я 

. -і —`—т і пОни. президент відповів, ЩО 

Ѓ
важнішою шдставою до такс, Д В А ДОМИ В БІЛОМУ І п о л і т и к а

Р з л е н и х Д е р ж а в 
Ш с зламування бюдже- д о ш . ; - ̂  б у д а ^ а д е -

поштовбтб Департаменті в, В а ц н н Г Г 0 Н . _ Президент H a 3 ХВи.тиною окупації і що 
такий с п о с і б ќ це - Р о ї ^ і ђ ) у і а д з в е р я у в с . д о к о ш р е с у ! д О С і „є зайшла ніяка потреба бізнесові псмства. На 

ГЕН. КЛЕЙ СТВЕРДЖУЄ 
НЕУСПІХ СОВОТСЬКОІ 

БЛЬОКАДИ. 
Берлін, 18. лютого. — Аме-

риканськнн військовий губер-
натор Німеччини, ген. Л. Д. 
Клей, вчора ствердив, що со-
встська бльокада, Берліна ціл-
коМ розминулася зі своєю ціл-
лю та не дала бажаного мате 
ріяльного ані морального успі-
ху. В одному інтерв'ю ген. Л. 
Клей заявив, що ця бльокада 
як пошкодила кому, то насам-
перед Совстам. 

сс^?Ет^А"; ЗАХІДНІ СОЮЗНИКИ Д0МАГА-
ЮТЬСЯ ПРИЛУЧЕННЯ ТРІЄСТУ 

ДО ІТАЛІЇ 
ДИ НА ВУЛИЦЯХ , 

БЕРЛІНА 

Берлін, 18. лютого. — Совет-
ське військове управління по-
чало Вчора творити вже таки! ВІДКИДАЮТЬ ВИДВИГЯЕНОГО СОВЄТАМН ШВАПЦАР-
справжню залізну заслону, бў- СЬЌОГО КАНДИДАТА НА ГУБЕРНАТОРА. 
дуючи зі заліза і бетону бари-
кади на вулицях Берліна та 
відгороджуючи ними свій сен-
тор від західних. Роботу вико-' 
иують німецькі робітники під. 
наглядом совєтських`офщерів. 
Причиною цих заходів фор-
мально подасться б оротьбу 

Лейќ Соксес, Н. И., 18 лютого. —: Совстськкй представник 
в Раді Безпеки, Я. А. Маліќ, вчора нагло в н двигну в домаган-
ня прийняти запропоновану свого часу Брвтанісю кандида-
туру швайцарського полковника Германа Флюкіґера на гу-
бернатора Трієсту. Представ- f і — 
ники Злучених Держав, Бри- ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО КОН-

I тйнії і Франції безпосередньо ТРОЛЮ ЦЕРКВИ В БОЛ-
. відкинули цю совєтську про- г`дрцф . 

a S i a A m b n ^ d S ^оавМ ^ ' І 1 1 0 3 ^ . обстоюючи, що Трі- Софія, 18 лютого. - Комў-
пествеппжуеться замешТкан- ;сст п о в я н е н бУтн звернений „істичний міністер закордоя. 
Z S S ^ S ^ ^ S ^ ? n ^ J ^ f " 0 ^ Ь` них справ Болгарії. Василь 
зі заліза і бетотГ вЗмісті та в і с в о г о ^ су . швайцарським ам- Коляров, вніс вчора в парля-
„мнрннхчасах"р()блятьнамі-!басадором в M

JPfau ' ^ ^ є м е н т і законопрос?кт, яким` пе-
сцеве населення незвичайно І14"108010 "^Царських го- редбачусться обмеження цф-
прагноблююче враження. :динннкарів. Західю союзники {КОвних груп ^еі країни зі за-

- 'Іў відповідь на советське дома- кордонними центрами та я-
, ' s гаяня заявили, що від того К ИЙ практично означає повну 

Ў К р а ї н а В а В а Н Г а р Д І П р О Т И - К О М у - ч а с у , як Британія ставила контр'олю церкви державою. У 
і 2L і ш-' Л Ь а ш ' і я м і ' 'кандидатуру Флюкіґера на ѓу-;виясненнях до законопроекту 

МІСТИЧНОЇ О О р О Т Ь О И З а В О Л Ќ І бернатора Тріссту, зайшло ду- міністер схндно заявив, що з 
, ^—І—І-- І з$о багато амін, головно під-j огляду на Значну політичну 

АМЕРИКАНСЬКЕ`РАДЮ ПРО ВИЗВОЛЬНІ РУХИ В КРАЇНАХ І креслили факт, що в тому ча- j активність деяких церковних 
„НАРОДНО! ДЕМОКРАТІЃ' jd Югославія в'своїй зоні роз-ігруп закордоном, цей законо-

'будувала свою справжню полі- {проект забезпечить „канрніч-
ційну дернсавуг так що вони і ну чистоту" болгарських цер-
сьогодні -вважають сднним к о в ̂ а „скріпить їх незалеік-
можливим виходом з поло-ініегі,". в законі зокрема вІд-
ження необхідвіспк передати (мічусться, що вихованням ді-` 
Трісст під суверенність Італії, і тей спеціяльно піклусться дер-

Ню Иорк, 18 лютого. На підставі повідомлень з амерн-
канських і британвьких джерел з Німеччинн, місцева радіостан-
дія WOR (Мючуііл БродкестІнг) передала вчора довшу інфор 
мацію про постійний ріст підпольних визвольних рухів в краї 
нах террристшкої совєтської' `` і 
„народної демократії", став- РОЗПАЧЛИВЕ УКРАЇНСЬКЕ І Т ї Ш самим відпадає проблемаіжава і тому ця справа с поза 

Љ)аїііський визволь- „ряггуЯГШ" З-ЗА МУРІВ 
ТЮШН В КОШИЦЯХ Іпроте^Малік вніс формальну; рів, оќоло 6,000,000 с щЩо-

ляюч` 

з 1945 р. поштовий департа 
Йент повинен підлягати конт-
jxuii як кожна інша ділянка 
екзекутивн. Комісія звертас у-
ввгу, що п'оштовий дефіцит з 
1948 р. в сумі-$310,000,000 не 

ши'х. 
На УКРАЇНІ — згідно з Цн-

ми інфррмаціямн —t діє силь-
иий протнкомуністнчянЙ рух, 
Українська Повстанча Армія, 
що нараховує около 200,000 
вояків- Повстанські відділи, 
що під час ВІЙНИ-поборювали' 
німців, від 1944 року ведуть 
безупинну і затяжну бороть 

з предявленням виаснгнувати тт зміНяти. 
Ігідствві ^ ^ ^ S ^ J ! ? $5.4М,00О на перебудову Біло-; . 

го Дому на підставі зладжених І СОВЄТСЬКЙЯ УРЯД НЕ ДО-
кошторисів. Знавці прийшли j ПУСКАЄ АМЕРИКАНЦІВ ДО бў проти советських армій та 
до висновку, що далеко де-j ПОБАЧЕННЯ УВЯЗНЕНОЇ . совєтської окупаційної влади 
шевше коштувала б нова no-j ПИСЬМЕННИЦІ в Україні, 
будова, ніж пляновані переріб-! Вяшннгтони. — Департа- В ЮГОСЛАВІЇ існує щонай-

іки. О`дначе прихнльннки збе-!м е н т стейту оприлюднює, що І менше сім терористичних під-0 правдивий, ‚бо у приходах 
ЯЄ зазначено $190,000,000 з та- j 
ких ўслуг, які оплачуються.; і 

зта.Ірежввяя Білого Дому як на-j американська амбасада в Мо-польннх організацій, включно 
ціонально? памяткп обстою-! СКВІ н с МОже добитися від со-"з вірними Комінформові ко-

.... питов арта-Іють перебудову, хоч би вона; ветСького уряду дозволу на: муністами, то ведуть бороть-
мент МУСИТЬ діставати субси-!мала коштувати більше. На І І І о б а ч с„Ня Анни Луїзи Стронг.-бу проти Тіта. Одна з анти-
5 з загального бюджету на і підставі плинів перебудова бѓ яку совєтський уряд арешту-; комуністичних груп, що назн-
ведення свосї праці а це не-Іб і й м е будову нового будинку^ в а в п 5 д замітом шпип-нства.' вається „Хрестоносцями , ве-
поавильно і в рямцях теперішнього Білого; панна Стронґ, як письменнн-; де настільки успішну бороть-

^ ^ J _ . і Дому. Новий будинок мас ма-! ЦЯі пЄребувала довгі роки в; бў проти комлін'стичного ре-
ПІОФЕРИ а А К И Н У Л И іти усякі ввѓоди і бути огне-! Москві бе'з перешкод. жіму в країні, то уряд був 
tfTPANK У ФИЛАЛЕЛФП Тривалим, j - . . ізмуиіетін вислати проти неї 
GTPANK У Ф И Л А Д ^ І Ф Н . у ^ ПАН-СЛОВЯНСЬКА ВИСТАВ-:їпеціяльні відділи військ. У-
Филаделфія. — Страйкуючі!$44,000,000 НА ПОРЯТУНОК, К А ПОШТОВИХ МАРОК спішну боротьбу проти боль-

шоферн натаксівках поверну- ФАРМЕРІВ НА ЗАХОДЬ филаделфія. — У філателіє-1 шевизму веде ,тЛк дуже снль-
лися до прапД після триденно-, ВйШВНҐТ0Њ _ рільнича КО-; Т И , Ш І М Музею при вул. Брод на грл'па бувших четників ген. 
Го припинення праці. Це б у в і ^ . ^ п а л а т н репрезентантів j j даймонд відкрито виставќўі Дражі Міхайловіча. 
страйк неавтїфизований ююс- J с х в а л и л а одноголосно ігрнзна-1 ПОШтових марок з усіх сло- В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ діє 
Ю. Страйкуючі хотіли виќори-, ч и т и 544000,000 на позички; в я н с ь к и х країн. Виставка буде і сім партизанських ррганіза-
стати нагоду g страйку в с ь о г о . ^ ф а р м е р і В і я к і потерпіли j тпИватн від 19 лютого до 13! цій, найсильніиюю з яких є 
вуличного jyxy 1 зажадали і . д б у р е в і ї й С Н І Г О В І 4 В захід-І 5спезня. Вона влаштована з, „Рух за Волю", т о його під-
права побирВТи для себе о ^ ^ стейтах. Коли у східних; и а ѓ о д и бснування Пап-Словян-І держує теж колишня . проти-
відсотків з усіх призбираних , с т е й т а х н а с т а л а тепля погода,; с ь к о г о Тов'ариства Марок в А-̀` гітлерівська підпольна оргаиі-

і грошей,вамісць ті - j ^ ^ ^ „‚а^ щ е дальше, M e p i n i L На відкриття вистав-1 зація „Чорний Лев". 
навіщують сніговії. Побою-!к н 'в суботу 10 лютого запђ- В ПОЛЬЩІ перебуває в лі-

Братислава, 12 лютого. І. К. резолюцію в цій справі і Рада;славних, 50,000 католиків, 16,-
мае перевести над нею голосу- jooo протесталтів, а решта му-
ваяня, дати якого ще не вста-1 султани. 

(Власна кореспонденція „Сіо 
бодИ'') З-за мурів старої ту 
рецької кріпості біля містаіновлено. # 

Кошнць В Східній Словаччині Q ПОСПІШАЮТЬ з і Ю Г 0 С ; і А В , Я "МОДИФІКУЄ' 
тепер щодня розноситься роз С ? ^ ^ І І ^ пТ^тгялt СВОЇ ПРЕТЕНСП ДО 
пачлНве )-країнське „Рятуйте!,,І ТВОРЕННЯМ НАРОДНОЇ ABOTPU. 
До цеї твердині совєтські вла-І ДЕМОКРАИГ В НІМЕЧ- ; Л о в д о Н і 1 8 л ю т о г о __ ^ 
сті стягають українців з Че-j 0 п ступннки міністрів закордон-
хословаччині!, яким ще досі Берлін, 18 лютого. — Совс- j н т с џ ^ ЧОтнрьох великодер-
пощастпло оминути їх рук, та'ти рішили прислішятн ство- І ж а в щ о п і с л я б і л ь ш е н і ж п і в . 
головно втікачів з Карпатсь-рення „народної демократії в, о ї 3нову віднови-
кої України, з Галичини і Щсвоїй зоні Німеччини^ що У; л в минулого тижня свої 
лині, як теж тих, що їх боль-!формі східно-німецької держа-
шевицькі людолови пом схопили в західній Евро-
пі. Тут їх „переслухують" і о-
піс."ґя ешелонами раз на місяць 
висилають на Сибір. Прийнято 
порядок, що українців з Га-

наради в справі мирового до-підсту- ви мала б бути проголошена: з д в н н е с л н , 
та мала б прилучитися до ін- і ^ в и с л у х а т и ‚огославську 
ших советських сателітів в ікеу е л е г а ц і І о g „ п ^ н с і я м и д о 
в найблнщих ^псяцях. ОТТО ; А Ю г о с л а в і я Вже р а н і . 
Гротеволь, другий предсщник; .!ше видвнгнула свої домагання 

їгіх 45 відсотків. За годину 
праці дістають шофери $1.20. 
— Страйк На підземних і над 
земних вуличних залізницях 
Йде дальше. Спроба посадника 
Міста посере^раичити між обо-
ма сторонами розбилася. Ро-
бітники обмежили свої дома-
гання підвншки платні на 1 3 1 ' п і д п р и с м с т в ВИробу цу 

керків в краю, а це Чейз Ќєн 
ді Компані, знижило ціну на! т 'v^ e 4 4„, ; i ,-, Сербії в Ї921). 

! кількох родах цукерків з 80 до, - # 

ц., замісць.пбчаткових 25 ц 
одначе управа транспортової 
компанії нехЬче поступити по-
заофертупі^ишкиЗцентинг;^ і в в і д п а ч к и . 3 Шіка 
годину. ТеЬрЬпня п л а т н я , с п о в ш ^ а ю т ь щ о ^ й е з а 
службовикІв виносить в:ди 

$1.09 до $1:^3 на годину. 

ються, що з приходом теплішої j ьіджені відвідини різних сло-!сах і горах около 100,000 пар-
погоди сніги почнуть топити- І вянських груп з народних о-'тизан різноманітних політич-
ся, а це спричинить великі no-j дЯГах у повідомленні до rasmix напрямків, але всі протн-
вені. зет згадані деякі спеціяльні'комуністичні. Більшість з них 

окази марок, між ними й1 творять офіцери і вояки ко-
Вендів з Лівонії і марок, ви- лишньої п р от и-гітлєрівської 
др)'кованих підчас походу ге-
нерала Петра Вранґеля на У-

I країні. (Лого інтернували в 

комуністичної „Сощялістичноі д о ч а с т и н н а в с т р і й с ь К 0 І т е р й . 
личини та інших західних об- ^Єдностя", заповів, що „народ- і ії т а д о в о с н н и х ВІДШКодо-
ластей висилають д р ^ р к с с . ! на рада" вже в березні розгля- в а н ь т югославський 
тану і Азербайджану, а над-1 не „німецьку народну консти-
дніпря'нців в арктичні краї. Дня ќўцію", ухвалену ще минулого 
5-го люѓбЃо був в цьому та-:року- „німецьким народним 
борі совєтський академіїќ Ўкќонгресом", та почне перево-
дальцев та говорив голодним дити її в життя в совстській 
людям про „сталінську кон- зоні. 
ституцію". Як ВІН ВІДХОДНВ.і # ' ^ 
інтерновані жінки з дітьми за-;АМЕРИКАНСЬКА А Р М І Я 
ступили' йому дорогу та 'З ПОДАРУВАЛА $44,000,000 
плачем і криком домагланся: НА ХАРЧІ ДЛЯ НІМЕЦЬ-
абн він повідомив Сталіна.! КИХ ДІТЕЙ. 
що вони не хочуть їхати на j Франкфурт,, 18 лютого.—А-

ПОДЕШЕВІЛИ ЦУКЕРКИ. 
Ст. Луїс. — Одно з найбіль-

(Докінчеішя ня стор. 4-тІЙ) 

ТРАНСПОРТ НОВИХ 1МІГ-
РАНТІВ ПРИЇДЕ В ПО-

НЕДІЛОК 
Филаделфія. ЇВ лютого. Кап-

вань. 
представник заявив, що дома-
гання його країни вже не с 
такі, як були раніше, не озна-
чуючи точніше в чому власне 
та в якій мірі вони не є ‚‚такі". 

ЗАСУДИЛИ СУДЕТСЬКОГО 
НІМЦЯ ЗА ШПИГУНСТВО. 
Мюнхен, 18. лютого.—Після 

тасмної розправи американ-
ський військовий трибунал за-
суднв тут на 20 років тюрми і 
важких робіт судетського пгм-
ця, Франтісека Клсцка, обвп-
нуваченого за шпигунство в 
користь комуністичної Чехо-
словаччнни та проти амерн-
канських окупаційних сил в 
Німеччині. Заповіджено п'яті, 
дальших розправ в цій справі. 

НОВИЙ 'НАЦІОНАЛЬНИЙ 

Вашингтон. — Представнп-
ка стейту Ндрт Дакота запро-
сили презид^ента Трумана на 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОСОЛ 
ДО ПАК1СТАНУ ' 

j баром почнуть наново виро-! президент Труман назначив! целярія ЗУЛДКомітсту одер-
бляти одноцентові чоколядкн! ф а х 0 В 0 Г 0 дипломата, Мерлі, жала телеграфічне повідом-
„Бейбі Рут", яких виріб при- j к о к р а н а і послом до Пакіста-І лення, що пароплав Ірні Пайл, 
ѓганено підчас війни. ' к о к р а п є тепер члеігом ко-іна якому їде 218 нових укра-

" і м'ісії Обєднаиих Держав в Ін-Ішських іміграіітів старанням же з 24-годншшм запізненням.іситетів. Гроші на ту ціль взя-. нення з пращ чотирьох вчених 

Сибір і хочуть залишитися в мериканська Армія тихо і без 
Україні. Тюремна сторожа му-! розголосу виасигнувала зі сво-
сіла промостити совєтськомуіїх фондів $44,000,000 на що-
пропйгандивості дорогу до ви-;денні дарові обіди для німець-
ходу. В ночі з 8 на 9 лютого, і ких шкільних дітей. Прн цьо-
як людей вели з кріпості на і му на виразну телеграму з Ва-
залізннчу станцію в Кошицях.ішинґтону заборонено—робити 
вони підпалили свої нужденні jg цього будь-яку ^пропаганду. 
клунки, щоб звернути цим у- Американське управління по-
вагу населення та кричали: відомило німецькі власті, що 
„Рятуйте нас. Не хочемо на Си-! воно ставляс їм до розпоря- БРИТАНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ 
бір". Совєтська сскорта по- дження харчів на таку суму; ЧИСТКУ ‚ЕКСТРЕМІСТІВ. 
чала наосліп стріляти та за- на безплатні обіди для шкіль-! Лондон, а8 лютого. — Бри-
вернула людей до кріпості. них дітей, включно ці стар- танія продовжус чистку кому-
Ще перед світанком розстрі- шими студентами в американ- ніеттгч'нихі фашистських екс-
ляно там 12 чоловіків, одного ській і британській зонах. З тремістів звідаювідальних пос-
на кожних 50 „щасливих" со-;цнх обідів користатиме около тів державної і публи`пюї 
вєтських громадян. Чеське ра- 4,250,000 німецьких школярів j служби. Інституція Профссій-
діо повідомило, що транспорт'у віці від в до 18 р. та додат-Іннх Публнчннх Сяужбоиціч 
відправлено 10-го лютого, от-'ково 270,000 студентів універ-!повідомила вчора про зві.іь-

иас 77 000 акрів зем^донезії. Зогляду на критичне І цього Комітету, причалить до'Чехи і словаки в околиці те-; то. безпосередньо з фондів де-;що були членами ком^пстп"-
лі. Президент Труман носить-! положення в Індонезії, Кок-!порту в Бостоні не 20-го, як) пе'р тільки що й говорять про партаменту армії, призначених ної або фашистсько, парти тч 

вЉшиття йовЬго наіцонально- ѓя зду^тою поїсти нГсвято оай останеться надальше чле-'це раніше повідомлено, алеібольшевнцгкі знущання над на поборювання сперти і не-1 занімили високі етанопнп,, в 
відкриття нового національно гл з думш п, . . „ „ . . _ . . - : , l „ „^u - , r , r t ^ oi.m я'итго ' Кітяїнііігми спокоїв на окупов. теренах. І тасмнпх науісових дослідах. 
го Парку ім. Теодора Рузвслта.; відкриття І10М КОМІСІЇ в понеділок, 21-го лютого. (українцями 

' 
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НА ЖАЛЬ, ЗАПІЗНО! 

Майбутність суспільного 
забезпечення 

Совстська репатріяційяа комісія в Німеччині — це та, 
яку прокляли мільйони тих нещасливців, що їх силою від-
ставлено по війні „на родіну". Ця комісія проклята н тими, 
що хоч врятували своє життя, але роками жили на скиталь-
щині в постійному страху, що вона зявиться і забере їх до 
сталінського пекла. 

Згідно з розпорядженням ген. Л. Д. Ќлея, мілітарного 
губернатора Злучених Держав в Німеччині, советська репат-
ріяційна комісія мас зліквідувати свою діяльність в амернкан-
ській зоні до 1. березня 1949. На ділі цеї діяльности останнімѓ 
часами взагалі не було,' бо не було ‚добровольців", що хотіли б 
вертати на землі Совстського Союзу. І це було формальною 
причиною, чому ген. Клей зажадав її ліквідації. 

Треба знати, що Совети ще далі натискають на американ-
ську окупаційну владу, щоб вона .примушувала сингальців' 
вертати „на родіну", але — як читаємо у звідомленнях -— 
Злучені Держави є проти примусової репатріяцїї, а тільки за 
добровільну. Тому, що добровільних репатріянтів нема, ген 
Клей тої думки, що вже советська мілітарна місія, у якої бў-
дннку приміщена теж і советська репатріяційна комісія, вн-
стачас на полагоду бажань таких, що хотіли; би вертати до 
Совєтів. 

До цього слід додати, що по правді тут йдеться головно 
про зменшення числа советських шпигунів в американській 
зоні Німеччини. Хоч советська репатріяційна,комісія вже від 
довгого часу не' має що робити, бо ніхто не зголошується вер-
тати добровільно „на родіну", вона мас ще іншу роботу. Прав-
да, нині їй уже не так легко аранжувати ‚‚трвання" і вже 
сингальці несподівано десь так не пропадають`, як це бувало 

` ' давніше. Але з цього не виходить, що вона сидить бездільно^ 
що не займається шпигунством, що не вишукує провокаторів, Іксжопроєкти (били); І 
потрібних для шнрення деморалізації по скитальчих таборах, вишка старечої пенсії і допо-
в цьому теж і по українських, що не шукає способів розбн- м о г д л я в д } в т а сиріт по не 
вавня усяких спроб консолідації тих сил, що змагають до(біжчикові; з тим билом злуче 
визволення поневолених Кремлем країн та народів. 

Беручи справу з ось такого боку, ліквідація совєтської ре-
патріяційної комісії в американській зоні Німеччини може на-
віть принести якусь користь. Але коли мати на увазі давне 
завдання репатріяції, то її ліквідація пршгізнена. Своє чортів-
ське діло ця комісія вже давно виконала, дістаючи у цьому 
ділі велику допомогу від таких організацій як УНРРА. Бо 
треба було щойно великого натиску з боку американської 
публичної опінІЇ, щоб американська влада перестала помага-
тн совстським репатріяпДйннм комісіям силою забирати людей 
зо скитальщини до Совєтів. Це щось таке, як було з натиском 
американських робітничих організацій на американські уря-
дові чинники, щоб заговорили про совєтські табори каторж 
них робіт. Майже два роки натискали представники Амерн-
канської Федерації Праці на департамент стейну, щоб він при-
лучився до простесту американського робітництва в справі не-
вільництва в Совєтах. Хоч американський уряд добре знав, 
що діється у советських таборах каторжних робіт, але нічого 
в цій справі не робив. Він теж добре знав, що діється з тими 
нещасними людьми, що їх совєтські агенти силою забирали 
зо скитальщини до Совєтів. Та й це збувалось мовчанкою ра-
ди „миру" з Совєтами. За цей „мир", якого досі нема і^не бу-
де, заплатили мільйони невинних людей муками і смертю, а 
найбільше тих жертв поклав таки український нарід. 

У різних комісіях і підкомі-
сіях конгресу прийнято в заса-
ді деякі законопроекти, які ви-
кликали таки на місці голосні 
протести, а навіть голоси обу-
рення проти поспіху, з яким 
ці проекти перепущено. Одні-
єю такою справою є стареча 
пенсія для ветеранів світових 
ВОЄНЃ другою є переміна ф^де-
ральної агенції суспільного за-
безпечення на департамент су-
спільного добробуту, на чолі 
якого стоятиме окремий сек-
ретар. 

Новин міністерський депар-
тамент мав би за завдання 
„підтримувати й поширяти за-
гальііий добробут у справах, 
які відносяться до здоровя, 
виховання, суспільного добро-
буту і суспільного забезпе-
чення". У дискусії над цими 
справами в комісії видатків 
для екзекутивних департамен 
тів підносили закиди, що і 
департаменті суспільного до 
бробуту повинні бути зосере 
джені тільки справи пенсій, ви 
ховання та суспільного забез 
печення, бо справи здоровя є 
надто важні, щоб їх ставити 
нарівні з фінансовими справа-
ми. Одначе вкінці ухвалили 
приділити новому департамен-
тові такі різнородні справи, я 
ќі переміняќќть новий департа 
мент на якийсь уряд, що має 
займатися майже всімн люд 
ськими справами. Ніщо дивно-
го, що вже появляються голо 
си критики проти засягу справ, 
які підлягатимуть департамен 
тові добробуту і вони будуть 
рости, аж доки законопррею 
не стане^ законом. 

Створення нового департа-
менту є зв'язане з законодав-
ством у конгресі, яке там за 
спонукою адміністрації вже за-
иовіджено. Між ними є три ду-
же важливі й далекосяжні заѓ 
ксжопроєкти (били); І. під-

на виплата більших рат для 
покалічених робітників і П0-
ширення суспільного забезпе-
чення на дальших 25,000,(ХХІ 
людей, досі необнятих зако-
ном; 2. підвишка забезпечення 
на випадок безробіття. 3. Тре-
тьою точкою в плині прези-
дента є започаткування „прог-
рами здоровя", яка обійме 
шпитальний догляд і ліку-
вання. 

Перша частина нового зако-
нодавства мала б увійти в жит-
тя вже з днем 1 липня б. р. То-
ді уряд почав би двічи більшу 
доплату до старечих пенсій і 
доплат на утримання вдів та 
несамостійних сиріт, а така до-
плата спричинила б федераль-
иому скарбові видаток 2.6 біль-
йонів на місце дотеперішнього 

На підставі теперішнього 
закону про суспільне забезле-
чення яких 40 мільйонѓе про-
мислових і торговельних ро-
бітників мають забезпечення^ 
Від 1 липня вже 60-65 мільйо-
нів робітників мали б платити 
вкладку до Фонду Суспільмо-
го Забезпечення, а це дало б 
підставу їхнім родинам і їм са-
мим мати право до старечих 
пенсій і всіх інших добро-
Дійств, які досі звісні. Від 1-го 
липня мали б дістати- вищу 
старечу пенсію мужчини, які 
мають понад 65 років життя, а 
жінки по скінченім 60 році 
життя. Теж і особи, які є на 
втриманні обезпеченого, діста"-
ли б підвишку бенефітів. 

Медична забезпека в почат 
ках полягала б у тому, що ро 
бітник мав би право на шпи-
гальннй догляд до` 60 днів у 
році, майже повну лікарську 
обслугу і безплатні ліки, а теж 
і деитистичну опіку, включаю-
чи й сестер-доглядачок, які 
:іриходили б домів. Підвишка 
зиплат на випадок безробіття 
геж передбачена в законопро-
єкті, одначе над нею йде ще 
тепер гаряча дискусія в уря-
дових колах. Це тому, що ви-
плата для безробітних іде від 
ггейтів, а федеральний скарб 
доплачує кожному стейтові 
інші суми гроша. 

Впарі з підвишкою бенефі-
гів підуть теж підвищені шре-
чії за такі обезпечення. В році 
1950 почались би оплати на 
обезпечення здоровя й тому 
від того року робітники ма-
ли б доплачувати по 1.75% до 
Фонду Суспільного Забезпе-
ченйя, аж до висоти $4,800 
річної платні. На підставі те-
перішнього закону робітники 
платять 1%ч від $3,000 річної 
платні. Крім робітіінка допла-
^ і ^ и м ^ р і ф р и е и е ц ь по ІД% 
до Фонду, $оди річна платня 
робітника не) є вища як $ 3 ^ 0 , 
а 1.75%, кол^і платня вища. 

У практиці це ВИЙШЛО; б річ-
но т}р $84 д^я кожного робіт-
ника, а по $117 для підприем-
ця на обезпеченого робітника. 
До того має доплачувати ще 
федеральний скарб, як загаль-
но говорять, двічи стільки, що 
платив досі. Така доплата ма-
лаб виносити пересічно одну 
третину загальних виплат, ви-
даник з обезпечення на бен`е-
фіти. 

Тому, що підприємці обовя-
зані доплачувати до Фонду 
Суспільного Забезпечення по-
декуди більше ніж самий ро-
бітник, а крім того доплати з 
федерального скарбу покри-
вались би з податків, які теж 
платить підприємець відповід-
но до своїх доходів^представ-
ники підприємців почали вже 
кампанію проти плянів нових 

заний платити розмірно внсо-
кі доплати з своїх заробітків, 
яких він досі не знав, а не зав-
жди дістає беяефіти, бо часто 
вмірае перед 65 роком життя. 

У першу чергу вони зверта-
ють увагу на постійно зроста-
ючі видатки федерального у-
ряду на різнородні цілі і осте-
рігають, що прийде час, коли 
федеральний буджет не зможе 
виконати грошевих зобовя-
зань 'держави. Так напр. вка-
зують вони, шо в 1950 р. треба 
буде доплачувати $ федерадь-
них фондів 2.3 більйонів, в 
1960 #р. 13 більйонів, в 1980 р. 
23.8 більйонів, а в 2000 році 
повних 33 більйонів долярів. 

На це відповідають лрихиль-

ники суспільного обезпечення, 
що таке обезпечення має на 
меті вищі цілі, ніж їх можна б 
оцінювати самими грошевими 
видатками. Крім того робітни-
ча платня буде посгійно зрос-
тати, а тоді теж легче буде 
робітникові' заплатити вкладку 
до Фонду Суспільного Забез-
лечення. А що найважніше 
здоровя людини настільки по-
правиться, `що не треба буде 
раз-ураз, кликати лікаря та йти 
до шпиталю для порятуйќў 
здоровя. 

Усі такі закиди й відловќи 
прийдуть на чергу підчас дйс-
кусії, яка4 почнеться в комісіях 
для переслуханий знавців і 
свідків. І 

Лев Ясінчук. 

На сќлоні скитальщини 
Скільки з а о щ а д и л о с ь би 

українцям енергії, якщоб вони 
позбавлені від сотень років 
власної в повному значенні 
держави — не мусіли роздво-
ювати своєї політичної дум-
ки! А"то завжди треба бути 
настороженим на власні укра-
їнські справи, але й на чужі, 
себто на справи тієї держави, 
в якій вони випадково жи-
еуть, бо ті справи тієї держа-
ви не без впливу і значення 
для українців. Так було в дав-
ній Росії, так було в давній 
Австрії, так було в Польщі, Ру-
мунії, на Закарпатті, на Зеле-
ному Клині (чи тепер у Шан-
гаї), в Північній, в Південній 
Америці, а навіть на тих двох 
континентах, про які колись і не 
думали в Африці й Австралії. 
Таке судилося й нам, в Австрії. 
Замість думати лише про свою 
спільноту, ми ще мусимо на-
слухувати, що може статися з 
тим слабеньким, безборонним 
краєм, що сьогодні підгодова-
ний американським хлібом міг 
би TROXH побрикатн неперебір-
чиао по чужих левадах, роз-
тратовуюч'н те, що попаде під 
ноги. -

Незабаром знов почнуть в 
Лондоні розмови про статут 
для Австрії. Сусідня Югосла-
вія предложить там свої дома-
гання відірвати від Австрії час-
тину Каринтії, замешкалої сло-
вінцями, й прилучення її до Ю-
гослаеії. Щоб змягчити доте-
перішню твердість Австрії, ю-
гославська комуністична про-
паганда горлає, що своїм ста-
новищем до югославської ви-

коважнтн факту, Що в найнові-
шому часі одержують під СОІ-
вєтською окупацією у східній 
Австрії зброю всі партійні ко-
мукісти поза доволі вже силь-
нрю робітничою міліцією, що 
по фабриках тієї частини краю 
вже озброєна! 

Цікаве явище запримічуєть-
ся в тій цілій австрійській псь 
літиці. Австрійський народ 
нею не інтересується. Якщоб 
така подія, як державний до-
говір, що має рішати про суве-
ренність краю, мала нас стрі-
нуѓн, то народ уладжував би 
наради, віча, маніфестації; тут 
І— нічого того нема. Тільки ін-
телігенція і то лише та при аД-
міиістрації, чи на керівних ста-
новищах в індустрії, ще трохи 
цікавиться тими справами, бо 
дрожить. за власну шкуру. 
Робітник уважає, що він.даль-
ше буде робітником; бувший 
націст, усунений від усякої 
праці, зашѓѓий своїми конюнк-
туральннми бнзнесамн,-а „ба-
уер" (хлоп).ще не дШшов до 
тієї, сђідомостй, що а тепе-
рішцьому часі можна й з „ба-
уера" скирўта4.^ 

Всі еони разрм можебілмие 
зацікавлені ГОДЯІ^ДСЬКОЮ ксро 
левою, що Приїхала сюди по-
бігати на лещетах, чи галивуд-
ськими фільмовими артистами, 
— Повелон і його дружийою 
— що зупинилися в гірськім 
містечку Кінцбюгель у своїй 
послюбній подорожі з Риму. 

Ще доволі цупко об є дну є 
австрійців нехіть до чужинців 
(таких безгрішних, як ми), 
цупкіше ніж політика власної 

видатку в сумі 1.3 більйонів законопроектів. Вони виказу-
долярів.' Ік)ть, що робітник теж обовя-

моги Австрія виявить, „чц пан- держави. Назверх вправді те 
пер притихла ця нехіть (ма-
буть на чийсь наказ), але час 
до часу покажеться. Ось ма-
ленькв характеристика. 

Під кінець січня ц. р. вибух 
з невідомих причин в україн-
ському таборі в Ляндеку се-
ред ночі вогонь у бараці, де 
на щастя ніхто не мешкав, бо 
він був призначений на госло-
дарстео. Зірвалися таборити і 
примітивними засобами льока-
лізували пожар. Доволі пізно 
зявилася й міська вогнева сто-

германський дух у ній ще жи 
ве, чи ні,, і страшить тим ду-
хом західні великодержави. 
Знов же австрійський канцлер 
заявляє, що якби там договір 
не' випав, Австрія не перестане 
крок за кроком виборювати 
свою суверенність, щоб уже 
раз покласти кінець чужим оку-
паціям, запевнюючи бундюч-
но, що Австрія „ніколи не ста-
не людовою демократією" Що 
більшість народу того не ба-
жає, це певне, але не можна л еѓ-
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рожа, дарма, іц'о т^бор прнти-
кае до самого^ Міста. Наші по-
раються біля вогню, а вогневі 
сторожі — собі поволеньки. 
Нарешті один "вогневик каже 
до другого: „Та берімся до ро-
боти". „Маєш час", — той аід-
повідає. Зачув"це.` один з на-
ших і — як ніс ведро з водою, 
так і вилляв на того, що ще 
мав час. Що цілий табор (з 
дошкових стів)., міг ўпасти 
Жертвою nokajpy, що матері-
яльно зруйновані скнтальщ` за-
лншилнсь би в тріск^чнй мо-
роз без даху над головою, це 
місцевим вогневик'ам байдуже. 
„Має час"... Можна ж би вмить 
легк'о позбутися; чужинців! 

Наша скитальщина щораз 
'більше розгрупується. В. пер-
ших днях лютого виїхав по-
ва)кний транспорт до. Канади, 
за два дні — другий,_ до Арѓен-
тини, набірают.ь до Австралії Й 
австрі'йці неаа`ђаром відід-
зснугь після нас. Та чи справді? 
Крли рже не стаче тут скиталь-
цівУто щойно '†одіі .рбраху-
ються, що з нами' таки Краще 
виходили. Кожна одиниця му-
сіпь видати місячно на своє 
удержання в пересічі 5Cjp iui-
лтгів. Це робить' для самих у-
країнеьких скнтальців ; (щоб 
тільки при 10 тисячах) 5 міль-
йонів шілінгіз, або 60 мільйо-
нів річно. Цього вже австрійці 
ніколи не відроблять. Але це 
відчують вони- щойно опісля. 
Та — хай їм хрін! '".'.) 

'Ми робимо свбе; ті, що TJT 
ще залищйлися. Робимо так, 
як можемо й " не. маємо чого 
соромитися. З кінцем січня від-
0улися всюди святд для звели-
чання 22-го січня —- по уџоО' 
pax і на вільних осідках. Ціка-
ві, в новому обрамуванні Й з 
неіцоденннм змістом доповіді, 
місцеві хори, оідібрані декля-
мації обє'днували на часок дўії' 
ќу зібраних і навівали тугою 
за` днем повного здійснення У-
ніверсалів з 2?. ‚січня 1918 ї 
1919 р. 

Зразком енергії українських 
скнтальців Тиролю можуть по-
служнгн#фГ цаглќ^НРі . . Ш Н 1 ^ ' 
збори одішокої . правно-фор-
мальної україисьќої організі-
ції в Австрії,. себто Братстві 
св. Андрія" в інсбруці, що від` 
булися 29 січця д . p., в якоііу 
обеднується сама українська 
'еліта еміграціїі.-г робѓгникй, 
світські й духовні інтелігейтй, 
мущини і міщанство. Не бага-
то членів, бо тут, належать ли-
ше ті, що без власної корисѓя 
хотять другим' допомогти. 
Вправді з пом`ецшенням числа 
скнтальців звужуються агендн, 
важче їх вести під матеріяль-
ним оглядом, але'в основному 
робота йде. На відтинку релі-
гійио-моральної піддержки — 
місії, реколекції, відчити, тра-
диційні обрядово-релігійні свя-
та (різдвяна вечера); на хари-
тативному відтинку — відвіду-
вання хворих'та Інших нещас-
ливців з маленькою поміччю' 
для них; на відтинку господар-
ства -г- шевська і кравецька 

(Докінченая на стор. 3-тій). 

уже сам. Пізно. Дим і 
чад ще носиться над головою. 
Тількищо вийшли чисельні йо-
го господарі. Кальчук говорив 
— багато, вперто... Про Січ, 
мадяронство, про багато ре-
чей, що мають місце в цьому 
краю. Потім бажають „добру 
нуч" і виходять. — Ну, нодь-
мо! Пан учитель ачий також 
втомилисі! Айно!.... — Але во-

:, ни все ще ставлять ті чи інші 
- слова і все чекають, відпові-
J Ді... 
ш Нарешті виходять. Ніч, шум 

водоспаду і вічність Тихне 
V кімната, і розводи диму ще-
! зають. Кальчук збирає свої 
,'. думки, виймає перо зі скля-
Џ ним кінцем і пише: — Коха-
` на Марусю! Чекаєш мого лис-

та на Свят-Веічр. Я тут у го-
рах серед своїх людей. У ме-
не тепло, і̀  мені добре. Я спі-
шуся, але не вистачає часу, і 
я не приїду до Тебе на це свя-
го. Але геть наші чудові сльо-
зн. Ми живемо тільки раз у 
цьому повітрі, а вічність така 
велика. 1 коли я йду отак че-
рез ці гори, мені здається, во-
нн обновляються і стає якесь 
чудо. Нічого їм не кажу. Ка-
жу: ви українці і більше нічо-
о, і вони мене дійсно чують 

і, коли б які прийшли сюди 
татари, вони вже не стопчуть 
мого жнива. Сію тільки слова 
і маю тільки певність... 

Я щасливий, що можу бути 
тут, якраз тут, а не в Хусті. 

місця, бо не люблю і не ві-
рю в те, що там діється. То 
наші люди. Вони мені б.тизь-
кі, але і вони потребують 
свого вчителя, тільки, що я 
не можу їм сказати цього так 
само просто і щиро, як кажу 
це тут, бо там вже були інші 
переді мною і чуюсь я сам 
слабим перед невмолимістю. 

І особливо Цікаво діяти о. 
тут, у цьому закутку землі, де 
все ще 'переліг — глевкий і 
твердий і де ще тільки крес-
литься ім'я мого народу. Я 
що присутній про цій містерії, 
беру різець до рук і креслю 
заповідь і кладу її на пам'ять 
прнйдучим. Нате. Майте. Вір-
те. І' любіть... 

Ти кажеш: хочеш іти сюди. 
Хочеш кинути аптеку в Празі 
і хочеш мати аптеку тут. Хо-
чеш служити не їм, а нам. Хо-
чеш бути на фронті... Мила! 
Дякую. Так буде. Ти прий-
дсш, ти будеш, але покищо 
почекай. Тут ще не все гото-
ее навіть для таких твоїх по-

Там нема мені справжнього божних бажань. Тут ще є ре-

чі, про які не треба всім зна-
†и. А коли прийде свято Різ-
два і крли мене не буде біля 
тебе, ти думай про мене. Я 
тут — у срібних, рідних го-
рах, серед щирого, доброго 
люду. Я чую тебе! 

Написав і крапка. Середа 
двадцять першого грудня 1938 
року. 

Виймав світлину дружини, 
дивився їй у вічі, чув її слова, 
що десь звучать у просторі. 
Треба мати мужність, щоб 
так жити. Багато років і ціле 
життя. „Цізінка" — казали 
там. „Чужинці" — кажуть тут. 
Половина платні і останнє мі-
сце. Але ми надто горді, щоб 
скоритись... Підніс до уст світ-
лину... 

Уранці' перед восьмою до 
Кальчука застукали. Це учи-
тель і комендант місцевої Сі-
чі. — Спите? Слава Україні! 
Надворі прекрасна погода. Не-
бо очищається! 

Раз-два, і Кальчук на ногах. 
— Підемо д о мене на каву, — 
каже учитель. Це „старий є-
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мігрант", петлюровець, ўчас 
ник Зимового походу. Він та 
ки „підтоптаний", але ось по 
віяло новим, і він вже випрос 
тує спину. — Як треба... Що 
ж... Підемо й ще раз... Піде-
мо, підемо!.. Я ще можу де-
що... Не остання шкапа... 

Вийшли на двір. Стоїть день 
— повний, соковитий, барвис-
тий. Гори горять переливно. 
Сонце зійшло і жахкотить. — 
Школи не маю, — каже учи-
тель... У ќлясах чеські жан-
дармн. Он бачите... Це вони 
стережуть к о р д о н... їдять, 
сплять, п'ють, а потім знов спо-
чатку... А, думаєте, — пійма-
лн хоч одного диверсанта? 

— А'сюди приходять еони? 
— ‚питає Кальчук... 

— Повно! Тепер трохи втих-
ло, Пішли наші хлопці і ви-
чистнли... Як скляночку... Ну, 
а скажіть мені.. Ви там ближ-
че до тієї влади... ЧИ варта 
вона чогось?.. 

— Певно, — коротко каже 
Кальчук... 

— А чому ж вони не 03-
. і ` . 

брбюють наших хлопців? На їна і Україна взагалі 
випадок чого, це ж єдина на-
дія... 

— Бачите... Не всі ще так 
переконані... 

— Як може бути інакше? 
Хто може ще надіятись на 
цих ось? 

— Що вони роблять?.. 
Стріляють у наші плякати. 
Ми, кажуть, вам дамо зброї... 
До Гѓглера! Він вам дасть У-
країнуі Я вам кажу: ті чехи 
ще нам покажуть, хто вони.. 
Треба тільки послухати їх мо 
вў... 

Зайшли до вчителя. Дере 
в'яла селянська хата. Говори 
лн далі. 

— Тут чуєте одно, а т 
ше, — казав Кальчук. 

— Повторюється вісімнад-
цятий рік..; - Братня демокра-
тія... Прага! Як можна надія-
тись на Прагу... Прага, що не-
навидить нас всіма фібрами 
душі, що ніколи не вимовила 
слово Україна і раптом.Пра-
га — якор спасіння 

— Бачте... Карпатську У.кра-

це по-
кищо не те саме. Ще не ство-
рилось органічного споєння. 

'Ще немає одного думання. Я 
от їжджу і каіЦу.якраз про ці 
речі, але там нагорі і такого 
нема. Люди ще не звикли в 
новій ролі. Вони навіть не о-
рієнтуються в 'наших полтміч-
них аспіраціях взагалі, і чнма-
ло є таких, що'таки справді, 
крім звичайної теплішої поса-
ди, ніякої екстра України не 
вимагають... Але мон думка 
— не-маємо адм.перейматись 
аж надто. Так є, але так не має 
'бути і одного разу так не ду-
де. А початок вже є і не пога-
ний... 

Двері почали рипати, і рбе-
но входять- нові люди. З 

Колочави прийшла делегація. 
— Просиме айбисьте тах і у 
нас, ланочку, порозправляли, 
гей в СиневірИ..т ̂ - каже ви-
сокий костистий,, сіроокий з 
шерстяніяі uiaiefr ш шиї. 
Кличуть Його Тодор. 
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ДОБРЕ, АЛЕ СКУЧНО 
Наші чеоґові відвідини 

місцевість Квінставн та фар-
ма, на якій 'будує свій новий 
Дім Борис' Сіѓней зі Львова, 
його жінка'Лідія з Волині та 
їх малий син Ярослав, якого 
ще, сказати'б, цілий світ не 
оояодитц'Теж вони з примі-
щення,. праДі і фармера, а 
фармер з нцх цілком задово-
.іеиі. Робота, не тяжка, але 

. „скомплікована". Головна про-
блема — дояти корови. В 
„старім краю" — цс „бабське 
Діло", а тут до нього застав-
ляють чоловіка. Сіѓней щиро 
признається,' що це перший 
раз в житі}, йому таке при-
. трапилось і це без збентеж^н-
ня він за-.де,, коров'яче діло 
брався, тим., більше, що на 
фармі є едцкуренція — інші 
робітники^ Зразу не склада-
лось, але теяер він вже майже 
спеціалістів тій галузі. Це 
тільки так здається, що воно 
екомпліковане,. бо на ділі це 
найпростіша справа в світі. В 

- додатку -^."тут все машиною, 
тільки треба, навчитись нею 
орудувати. Ясно, що дояння 

.коров не еюдйнокою роботою 
на фармі. Але українець є ос 
танній з тиц, що роботи бо-
їться. ..-

За свою- роботу Сіѓней о 
держав першого тижня 20 до-
лярів, а др5то 10. Як буде 
дальше —! ще не знає.. Харчу 
ються разовї - з фермерами. 
Мають окрему кімнату і від-
разу пізна'ється хто в ній жи-
ве: вона чистенько прибрана, 
а на стіні святий образ, При-
`крашений бищитим ружником-
Шматочок`'Українн в цій від-

І далеяій фермі Мері.тшгду,-
Січнеї, нк`;:і сім'я Чумаків, 

безмірно щасливі, що наостан-
ці вихопили`ся з європейської 

^уудонини сліз `і'торя. Вони щас-
.іи`ві за себе'і за свого мало-
го сина, якому доля — дасть 
Ног — заощадить на цій зем-
лі того всіьоіго горя, якого 
довелось зазнати його бать-
кам від ворбжих окуланітв в 
Своїй рідній Україні. Одне 
тільки, що їм в цих перших 
дцях побу†у на американсь-
мій землі долягає — це туга. 
На фармі вони самі, в місцеві 
обставини (ще"не цілком%вжи`-
лись" і- тужать, хоча й не ціл-
ком знають-за чим, бо ціл-
ком певно ані за скитальчим 
табором арі,за ворожими зну-
щаннями надЃ ними. Вони ту-
жать .насамперед за тим, щоб 
нарід український міг на сво-
ііі власній, .землі жити так 
свобідно, .радісно і заможно, 
як живе американський нарід 
у своїй великій країні, до я-
кої тепер -і. їѓх прийняв. їх ту-
га, можливо, зменшиться як 
вони побудуть тут довше та 
як Лідії Сі'ѓней пощастить 
спровадити ' з - Европи своїх 
батьків. За'ходи в цьому на-
прямку вони' вже поробили і 
теж фармер їм в цьому не від-
мовить СВОЄЇ ДОПОМОГИ, і 

Сам фармер своїми новими 
співробітниками цілком задо-
волений та' подивляє ‚їхню 
т.рудолюбнвість. Сам признає, 
що „дис янт" Юкрейнієн" ро-
бить все що попаде йому під 
руки і робить добре. Правдо-
подібно м'ав' теж на думці до-
яння коров. 

Мр. Ріджлі з д-ром Галаном 
стверджують' що й на цій 
фармі все „окей" і ми знову 
в автомашинах та шукаємо 
„вітра в полі" — чергової 
фарми з., українськими „ре-
фюджісами"о 

',. .vn. 
ЗІ СЛОВНИКОМ В РУШ 

гїяова МіЛгайло, Олена і їх 
мала дочк'а "дльга були черго-
вими „жертвами'11 наших від-
БІДИИ. Живуть разом з влас-

никами на великій фармі, ра-
зом працюють і разом харчу-
ються. За перший тиждень 
Михайло одержав Н) а за дру-
гий 12.50 долярів. Вони приї-
хали першою групою до Бос-

великому, порядку, все ро-
биться машинами, але без то-
го болота на подвірю таки 
можна б обійтися — каже він. 
Він теж відразу пропонує 
фармерові як це зробити. 
Свою пропозицію він „вислов-
лює" рукамидскладаючи їх то 
в більші то в менші рурки і 
знову показуючи ними на всі 
сторони світу. Фармер дивить-
ся та похитуючи головою 
вдає, що розуміє. Нічого, рік-
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Дім фарми, на якій живе, працює і внвачає англійську мову 
Михайло Глова. При вході зібрані Глова з жінкою і дити-

ною, фармерська сім'я та д-р Галан. і Мр. Ріджі. 

НЮ ЙОРЌ, н . и . 

Річні збори Товариства „Дніс-
тери , З$І В4д. У. Н. Союзу. 

В суботу 18 грудня м. р. від` 
бўлись в' Шкільній Авдиторії 
Св. Юрія при шостій вулиці 
річні збори Звпомогового То` 
вариства Дністер, 361 від. У. 
Н. Союзу. Зборами проводив 
вміло предсідник тогож това-
риства п. Ковальчук, секре-
тарювали М. Іванів і Коцюбій. 
Звіти урядників були обширні 
й точно передали працю і роз-
вій товариства. 

Фінансова, сторінка, що в ба-
гатьох місцях захитана, однак 
в'товариствѓ Дністер вона до-
сягнула найвищого рівня солід-
ного ведення діловодства під 
совісним наглядом і при праці 
щирих урядників і працівни-

ва, першого заступника М. Ма-
летича, другого заступника 
Шамина, рекорд, секр. Левко-
ва, фін. секр. Кучми, квсієра 
Левковича, д-ра Демидчука, І. 
І. Галичина, та лапі Шамин як 
контрольорів, як теж при згід-
ній співпраці, членів товарнст-
ва. 

Звіт рек. секр. Левќова вика-
зує, що товариство Дністер 
начисляє 955 членів старших, 
436 членів молоді; разом має 
1391 членів. З того 420 членіђ 
належить До самого- товарист-
ва" Дністер, що користають з 
запомод`н товариства. fc 

Звѓт фін. `секр. Кучми та ќа 
сієра Левковича виказує, що 
маєтковий стан товариства ви-
носить $15,590, включаючи 
державні бонди. 

В минулій кампанії УНС 
ків, як предсїдаика п. Павло-1 вступили 122 нові члени, ко-

і'` "'". '' '" 

тону.. Обоє походять з Ярос-
лавського повіту. 

Ми застали їх з кухні і ' за 
роботою, яка л інших обста-
винах навряд чи мала б з кух-
нею що небудь спільного: Ми-
хай.то Ґлова ходив по кухні 
з англійсько-українськнм слов-
ником в руках та перекладе-
ючи слова зі словника в го-
лову. Нічого дивного, бо се-
ред цілком американського о-
точення проблема мови є од-
ною з дуже важливих перед-
умов „стабілізації" нового і-
мігранта. Х ^ 

В цьому вііпадку, як і в по-
передніх, всі собою взаємно 
дуже вдоволені та раді. Чоло-
wc-робить в-tto.ii,--a-жінка до-
помагае дома. Жадних окре-
мих потреб чи побажань не 
мають. 

VIII. 
ХОЧЕ НАЛЕЖАТИ ДО УКРА-

ЇНСЬКОІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Юрій Походайло `з жінкою 
і двома дітьми примістився на 

два хай зажде і тоді „Юкрей 
ніен" виложить йому це вже 
цілком певно в англійській 
мові. Інше діло, що до того 
часу болото готово само ви 
схнутн, але це доброї інтенції 
та ІНІЦІАТИВИ Походая цілком 
не зменшує. і 

Фармер користає з нагоди 
двомовних ВІДВІДИН І прохає 
переказати Юркові те, що він 
йому вже показував руками. 
Оцей великий город біля ха-
ти і за хатою — це для тебе, 
Юрку. Тільки візьмися за ньо-
ro s Тепер по `ньому ще біга-
Ють кури^ маєстатично прохо-
джуються свині і часом по-
брнкає собі корова, џдџ як ти 
ного обробиш, внореиі,'-заво` 
лочиш, їіосієш і посадиш то 
можеш мати з нього велику 
користь. Фармер переконаний, 
що'там справді вже в коротці 
прекрасний гррод милуватиме 
людське око. Він б.ачив Юрка 
при роботі і 'він радий дові-
датися за якими то горами і 
ріками та морями такі робіт-

IX. , ' 
ЗЛЕ, БО МАЛО РОБОТИ 

До такого висновку прий-
шла Ева, 26-літня жінка 26-
літньоѓо Атаназїя Заяця на 
одній.з чергових ферм Мері 
леїўѓў. їхнього фармера ми 
взагалі не бачили, натомість 
їх обох застали у відпущено-
му виключно для їхнього 
вжитку .великому' ‚поверхово-
му домі, Вони а.вдштували 
собі одну кімнату і вхід до 
н е ї т а . скучають собі. Атанаса 

службового „постою" нашого 
„джост Роберта". Подорозі 
нам трапилася пригода, що 
була наявним доказом „своєї 
долі у всякого". Перед нами 
їхало вантажне авто, шофер 
якого задумав, здавалося, 
продовжити собі путь їдучи 
не як лк}ди, просто, але всі-
лякими фантазійними виќру-
тасами та по цілій` дорозі. 
Тим разом не мав щастя, бо 
з нами їхала поліція, та т е 
В додатку й сам шеф. Роберт 

триќ приєднали -та вписали 
старі піоніри товариства а са-
ме: J. Галичий 38,'М. МДлетн.ч 
32, П. Кучма 22, ЦаМів И, ре-
шта вписали іщиі урядники і 
члени. 

Похвальною сторінкою това-
риства Дністер є це, що попри 
справи товариства являється 
найбільш діяльним товарист-
вом, що бере активну участь в 
громадському житті MiVe Ню 
Иорку, та так само являється 
найбільш жертвенним това-
рнством на народні ціли. В ми-
нулому році товариство висла-
ло на народці ціли ‚суму 
$678-00. З цеї суми вислано до 
ўкр. Конгресового Комітету 
$365.00, Допомогфрий Комітет 
$2^900, ЎПА $64.00, памятник 
р филіпсбург $20.00, та $?50.00 
призначено на різні пожертви 
џ мГсді Ню РІорку. 

Хоч не були Виборчі з'бори, 
то порушено деякі цекучі спра 

БОРИС ОДЕЗКСАЦДМВ 
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Це буде так: вечірні писі духа 
а вдалі — зелені хвилі, порт. 
Ось: припадуть до клавіш білі руки 
і продзвенить розпукою акорд. 
Це буде — ІИль. Закуті громовиці, 
пекучий жар у холоді пітьми. 
І пролетать Над морем чорні птиці, 
далечину мережачи крильми. 
Це буде — жаль- Привабиа тайна 

Я ие зірву повік П тенет! 
Ось: відмелись, мов крила, темні 

Bfl, — 
і на стіні — знайомий силўаѓ. 

2. 
Осипаються віти клена, 
гасло день за вікном. 
А ти граєш мені Шопена. 
Тихо, тихо кругом. 
Десь годинник оанавса хрипко, 
впали тіні на шлях. 
І рндас, і тужить скрипка 
в неспокійних руках. 
Наче чую слова печалі, 
що пливуть з висоти. 
Сині, сині, безкраї далі 
небо, вечір — і ти. 

3. 
Тихо-тихо. Кінець! 

і зімкнулася хвилею темінь. 
Одинока прийшла до вікна 
і в далекому ѓомові дзвонів 
приглядалася довго, сумна, 
як у оўтЎії вечір холонув. 
Десь мереживо ткала зоря, 
Наче звабою тайин манила. 
А далеко-далеко — моря 
і на обріях — білі вітрила... 

. І душа заніміла, мов кремінь. 
ВИ TOBBpHCfpa: потребу СВОЄЇ Настолі догорів каганець 
власної домівки, покликання 
др життя бібліотеку товариѓѓ-
ва, та дальший розвій това-
риства. 

Коли підсумовуючи діяль-
ність і працю товариства, їх 
урядників та всего членства в 
народному житті міста Ню 
Йорќу, його чисельне членство 
та маєтковий стан, то з прием-
ністю належить підкреслити, 
що Товариство Дністер, від. 
361 УНС, Це не тільки най-
більше числом, наше товарист-
во, але теж .гордість цеї вели-
кої сімї, що її на імя Українсь-
кнй Народний Союз. 

Нововибраний уряд това-
риства на 1-049 рік; Предсідник 
^-Левкович, 1-ший заст. пред-
с.дника Хоміцький, 2-га заст. 
предс. п-ні Шамин мол., рекр. 
Секр. Левко, фін. секр. П. Куч-
ма, касіер Шамин мол. — До 
контрольної комісії вибрано: 

д-р С. Демидчук, І. Галичий і 
лроф. Лисогір. — Опікуни хо-
рих: Помийчук, Кошлійчук та 
пані Мельник, Левко і Собень-
ко. — Тростіси; М. Паньків, Д. 
Савіцькнй і Собенько. — Пра-
порщики: Василншин і Любо-
вич. — Бібліср-екарі: Вінтоняк 

Волович. 
Підчас зборів переведено 

збірку на допомогу студіюю-
чій молоді на вигнанні, але 
звіт про це здасть студентсь-
кий ко^іітет.на чолі з п. Шанд-
ром. 

М. ІваніБ. 

На сќлоні скитальщини 
(ДоіКїіцчення зі crop, -2-гої). 

робітня, що обслужили поверх 
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Атаназій і Ева Заяць таки справді при „круглому столі" 
оповідають д-рові Таланові, як то вони скучають тоді, як 
нема роботи. Але де цілком не зменшує їхньої радостн з 
новрго місця побуту. Американські журнали, що ними їх 
забезпечує фармер, та „Свобода", що приходить до них кож-

ного дня, допомагають розганяти тугу. 

Усміхнений, радий і пдасливнй Походай походжає за коро-
вами на „своїй фармі". Фармер Бішоф оповідає капітанові 
Ріджлі як то „Юкрейнієн" прекрасно з всякою роботою 
справляється, головно як то він швидко опанував „таємни-
цю" доєння коров, а фармерќа, в приявності своєї нової у-
країнської помічниці, оповідає д-рові Таланові та „авторові 
цих рядків" як то їй Походай кілька днів кожного дня 
п'ять пальців на руці показував і вона досі не знає в чому 
діло. Справа була в п'ять пакунках багажу, що їх Походай 
дожидав та які йому вже доставила стейтова поліція. „Джост 
Роберт" філософічно на те все дивиться. Пістолю, що ви-
сить йому при боці, він в потребі вміє використати в най-
кращому „Вайлд-Вест" стилю і за це з гордістю носить 

відзнаку на грудях. 

фармі Бішофа. Від дому фар-
мерів вони живуть в деякому 
віддалені в цілком окремій 
хаті тільки для них самих. Тим 
самим і хазяйнувати дово-
диться самим. Фармер дав їм 

никн виростають. 
Сам Юрко має два головні 

бажання: послати сина до 
школи і вступити до українсь-
кої організації. Як згадав проі 
організацію,- то відразу й руку 

фармер кожного дня забирає 
автом до роботи, автом лри-
возить на обід і опісля знову 
забирає та привозить. На цій 
фармі придержуються восьми-
годинного дня праці та з від-
повідним „ввік-ендом". Але 

.я'к йдеться про точність, то А-
таназін хоча молодий і тіль-
ки короткий час на фармі, він 
вже сам „цілий господар". 

Вони живуть собі самі в 
своєму новому домі і самі про 
себе дбають. Фармер за пер-
шнй тиждень да їм 20 доля-
рів, крімттого дає молоко та 
інші харчі. Покупив теж від-
повідний одяг до роботи. А-
таназій ‚.в русі" і йому день 
„як з батоґа тріскає", але 
тяжча справа з Евою: її до 
роботи не пускають. Сидить 
собі дома, „крутиться" — як 
каже — та. дожидає поки чо 
лоиіка превезуть їй з роботи. 
Проте, вони обоє фермером 
а фармер ними` під кожним 
оглядом задоволені. Иемають 
ніяких побажань, хиба аби 
скорше весна, хоча поля дов-
кола них вже зеленіють. Що-
до весни висловили свою без-
радність сол'ідарно капітан 
Ріджлі і Д-р Галан. 

X. 

шинку і всего іншого мають) йстромив в кишеню, внявля-
до схочу. Походай походить ючи тим свою готовість зз-
з Любачівщинн. на господар-
стві, сказати 6. свої зуби з'їв 
і тому теж Бішофську фарму 
він дуже швидко „розкусив". 
Все йому подобається, все у 

платити членський внесок хоч 
би і зараз. Щодо першого ба 
жання — фармер допоможе. 
Щодо другого — його най 
лекше задовольнити. 

У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ... 
Шмигляючи двома автами 

від фарми до фарми, нам до-
водилося часом робити біль-
ші „коліна", шо час до часўі 
вели через одне або друге 
містечко. В той спосіб ми ио-
пали до Честертавн, родинно-
го мѓста, чи, можливо, тільки 

підняв трубку свого телефону 
і після короткої „конферен-
ції" вже завивала сирена йо-
го автомашини. Вантажне ав-
то зробило ще кілька криву-
люк і наостанці зупинилося, 
отак напоперек дороги. З ав-
та вийшов' шофер „з фантазі-
єю", вчіпнвся двома руками 
самокоду і з філософічною 
міно.ю Дожидав -„капе". Наш 
Роберт, закц відкрив диску-
сію, запропонував нігрові, ві-
ку якого ніколи не можна на-
віть приблизно означити, про-
нтися кілька кроків по доро-
зі. І це був „поннт". Він за-
махав руками наче орел, що 
збирається до лету, з тою 
тільки різнищею, що замість 
полетіти догори, він зробив 
кілька прямих зворотів вліво 
і вправо і — сказати б скапі-
тулював. Тим самим причину 
його фантазійної їзди урядо-
во усталено і витягнено від-
носно дуже лагідний висно-
вок: п'яному зарекомендовано 
постояти бодай пів години 
на свіжому повітрю і тільки 
після того пробувати їхати. 
Вирок був лагідний, бо вули-
ця була „сліпа" і на ній ціл-
ком не було руху. 

При цій нагоді прнгадала-
ся інша подібна історія: до 
бару вступило трьох п'яниць, 
що ледви на ногах держались, 
приволікши за собою четвер-
того, шо відразу прибрав 
„лежачу позицію". Вони за-
мовили соб: три ..скачі". а то-
му четвертому, шо лежить, Не 
давай — кажуть — бо він 
„драйвўе". 

(Дальше будеў. 

300 скнтальцїв то новою робо-
тою", т`о налравками, на відтЯн-
ку рідного мистецтва — влас-
ний мішаний хор, що бере у-
часть у всіх наших богослу-
жешіях та звеличує національ-
щ свята. Але таки може най-
вндатнішою ділянкою —; ЦС 
ведення українських правиль-
них шкіл. Ще на початку цьо-
го шкільного року було їх у 
Тиррлі 6, після виїзду сккталь-
ців залишилося їх тільки 3 зо 
180 учнями. Та це зовсім не 
зменшує заслуги Братства, 
тнмбільше, що при меншому 
числі учнів важче їх удержати. 
А посторонньої помочі не має 
Братство ніякої, за виїмком 
від нашого Мецената, Ексц. 
Івана Бучка, що на 105 тисяч 
шілінгів річного обороту Брат-
ства жергвував поверх 24 
тисячі шілінгів з призначенням 
на школи. Вправді повідомляв 
один громадянин з,Каііади, що 
має зібраних' для Братства 
$170, а одна канадійська ќато-
лицька організацій сповістила 
десь перед двома місяцями, 
що вислала (чи висилає) якісь 
пачки, але дотепер не прий-
ШЛО НІЧОГО. ОчеВИДНО, Щч̀  
вдержання тих шкіл є величез-
ним матеріяльним обтяженням, 
бо треба оплачувати не лише 
льокаль, обслугу й учителів, 
але ще й держати бурсу для 
замісцевих учнів, а навіть де-
сятьом давати безплатні обі-
ди (за які треба комусь пла-
тити). Але зате залишається 

неабияке моральне'вдоволеішя 
що братеќ! школи випустили 
дотепер 151 абітурієнтів на 
високі шко'ли, з свідоцтвами 
важними на всіх університетах, 
не говорячи про інших фахо-
вих абсольвентів, головно шо-
ферів і торговельників. 

Маючи перед очима органі-
зацію, якої статут затвердила 
австрійська світська й духовна 
влада і французька окупаційна 
влада, організацію, шо має за 
собою найвищі круги з Вати-
кану, передбачливі громадяни 
домагалися на загальних збо-
рах, щоб Братство безумовно 
держати, а нивіть поширити на 
цілу Австрію, як українську у-
станову для тих українців, що 
з різних причин не зможуть 
відти виїхати. Інші українські 
організації, т о створені оку-
паційною владою, чи ті, на 
яких існування глядить тепер 
влада „крізь пальці", будуть 
з часом мусѓѓи зліквідувати се-
бе. З часом будуть мусіли злі-
квідувати себе й братські 
школи, вони згинуть природ-
ною' смертю, коли не стане в 
них учнів, ні вчитсЛів. На той 
випадок залишиться ще для 
Братства важка й важна допо-
могова опіка над немічними й 
хворими. Тому треба би ко-
нечно, щоб американські й на-
надійські центральні установи 
навязали вже заздалеігдь кон-
такт з Братством. Цього вима-
гае потреба часу н логіка 
фактів. 

ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ЎЌНА№СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, 
ЦЕ, В ПЕРШІЙ МІРІ. ПРИЄДНУВАТИ ДО НЬОГО 

ЯКНАЙБІЛЬШЕ НОВИХ ЧЛЕНІђ. 
з4 

ВЖЕ МОЖНА КУПИТИ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ"! РНГЗ 
ІИЖКУ Нову цінну І на часі кн 

„НА КРИЛАХ В ^КРАЇНУ' 
Вірші СТЕПАНА МУСІИЧУКА. 

Кожний свідомий українець і українка повинні мати 
і прочитати цю книжку. — Ціна $1.00. 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Іковський. М Гавич, Пшибнль-
І ський, П. Гук. В. Гурула, й . 
ІЮрксвич. Г. Кривіцький. — 
'Разом іаколядовано $614.75. 

- Колядували: Марія Ткачук. 
Юлія Кульчицька, Софія Чар-Д1ТР0ИТ, МИШ. 

Коляла на скитальиіи: заколя- і И с и ь К а, Евгенія Гузар, Юстн-
довано S1J41.40. І на Прибила, Марія Прокопо-

допомого -в іч , Теодомія Стельмах, Григо-. 
. іріп Стельмах, Іван Кульчнць-, ?, припрручення 

виго Комітету в Літройт, пере-1 
с т а є м о до . .свободи цього-, ^ 
ПІЧНУ коляду на скитальників Норт Д.тройт, Миш. Гру-; 
в проханням видрукувати і м с ла колядників при Українськім 
на жертводавців, а водночас Американськім Осередку зако-
" и р о дякуємо від імені К о м і - л я д у в а л а : п о $ 2 0 : М . Дашииич. 
тету колядникам і жертводав-f В, Довгань, О. Явний; Украйќ 
цям за да Р і труд. І'ький Американський Осере-

Гемтремк, Миш. Група док зложив $15; по, $10: Ж ж о -
26 СОЮЗУ ЧС Товариство „Просвіта", від- # 

коляду: Діл 272 У. Р. Союзу, Українсь-

к5. Слободян, М. Шавала, Ю. 
М. Григорчук. М. Репе-

НОВА Ж А Р І В К А — „ВІЧНА".—Джеюмс Л. Каќс, за-
ступник предсідннка Доро Тест Компаній держить у ру-
ках кілька родів нової жарівки, що світитиме „вічно" 
і без електричного струму. Це мас бути новий винахід, 
який випробовують, а тому покищо здержуються з ко-
ментарями, зокрема щодо „січности" тих жарівок. 

І. Кузь, А. Градовський, М. 

колядників відділу 
Українок. Зложили 
Б ї ї Кузик $Ю; по $5: 1. Куль- кий ЌЛюб „Боян . Український 
чн'нький 1 Озалко, Т. Горбусь, Ќлюб Мт. Елліотт, Українська 
Г Крупка V Мандиве.і. Д . Громадська ..Пора", М. Кози-
Васько Н Гинеќ. С. Бугай, Г.'мирів. І. Томяк, Т. Яннк; по 
Рудий `Є Коглт 1 Федоруќ. Я.;$5: Демократичний Ќлюб,, М. 
PvAiifi' Кривий. 11. і'ўмен. І. Обливка, І. Івасюќ. Т. Цнмбал. 
Бойко F.. Пазарина. М. Стані-‚Ѓ'І. Воловим, В. Пастернак, В. 
кевич, М. В. Міллер. М. Стров-і Колодій. С. Кач.мар, І. Кравчик, 
ський, М. Вергун, А. Чарнець ' 
кий К Стельмах. А. Бара. Д. Том'як 
Цашинич, С. Юрчишин. Е. товський, Катерина Колодій, 
Дмитрів. Д-Р М. Грннчук. П. !в . Кравець. М. Онишкевич, Т. 
Крупка І Заблоцькин. Демок- (Польннн. В. Українець, А. Па-
патичний Ќлюб. Е. Заблоиь- холеќ. І. Гриннк. Анастазія 
кий. о. П. Шмундюк. Укр. Дем.Грекул, Я. Кобрин, В, Седляр^‚Іс т р ^ 0 вськийї Ф. Михальчук, 
Ќлюб. А. Демчук, А Прибила, Н. Кошовськнй, Є. Гаветек I . j c R . с . Яримій, Г. Про-
Будзяк, І. М. Мельник. В. Сем- Кучапський, В. Соболь, В, Ла- ш е л ; п о 53. с Банківський, 
МУК. М. Сосновськнй. М. Мозр , зечко, Д. Дзісяк, Марія Оннсь-1 Слопецький, Сеньків, С. 
ла. И. Тиркус, С. Завадська, А. ків, 1. 1 ава Т. Статќевим А. Ѓа- Н а к о н е ч н и й , . г . Малиняк, П. 
Старик, В. Хома. Н. Коноваль- довський, Н. Шубськии. Павлі- ш ^ Р о м а н і в д Т и м о ч к о . 
ський. Ю. Крук. Н. Солодкий;,на Жук, І. Піпськин, Т. Гашин, 
по $-1: А. Брунес, А. Бураќ; по'В. Лапцан, Н. Гинеќ, М. Ма-
$3: М. Вогач, М. Юровнм, М.ілеско, С. Онищук, С.Осадчук, 
Шўпѓик, В. Вило. 1. Романчук, С. Віхар, Ю. Гулиќ, В. Сков-
П. Бас, 1. Чайковський, К. 6п- :рон , М. Ласѓочка. Амеля Коло-
лянський. М. Тќамўќ. М. Біло- миець, М. Оѓродніќ, М. Залець-
,vc, В. Ннмай, М. Філь. Д. Ко-Ікий, й . Б іловусу . Торський, { M j g g g i ^ Й. Возьняк! Т'`Ада"-
іальчук. М. Чорній, Г. Шере- .Торський, П. Морфей. П. Се,- M 0 B H 4 f Ладнќа, О. Олексин, П 

мета. М. Миськів. Д . Тураќ, МУнів, Розе Гербетрет. Зшовія 
Чупка, Г. Терек. Н. Горни, у(.` Ќўленчуќ, М. Головнаќ, В. Хло-
Кмита, М. Мандзюк, М. Сліпак,; пан, Анна Сірко; по $З: М. Ві-
Е. Сміт, А. Худик, П. Вонто-.чимниіин, В. Кузич, Р. Тучець-
вич, Е. Гузар. Голенда, П. Ту-j кий," М. Москаль; по $2: Д . 
рсцький, Іван Торський, С. Бар-.і Шалапай, П. Войтовим, В. Во-
лов, 1. Вітенко. 11. Прокоповнч.'роновський, А. Нагірний, Р. 

Стельмах, Худіо, Чсрняніч,`Шияќ, В. Гулиќ, П. Ониськів, 
і, Л. Курніович, Кар-ІЯ. Дорош, М. Турецький, Ст-

даш, м . Псретнро; по $2: Е. КолЬдій; Т. Стахера.`'Л; Кар-
Дигас, М. Лучка, К. Дворняк,(па, ЌЗ. Боечко, А. Диркач, І. 

`Д. Шалапай, П. Пригарськин.іПалівода, Т. Солодкий, Н. 
Ѓ Масенець. М. Худоба, В. По- Трніп, Д. Лспцан, С. Гиннк, О. 
юрівка. Н. Козан. 1. Гладчук,'Захарќів; по $1: Ф. Гузіль, А. 
JVL Ковбас, Павліщак, М. Цим- Томашівський. І. Відчим, І. 
балюк. П. Ганиш, А. Букса, В. Піявський, М. Триш, В. Трині, 
Добуш; І. Севій, О. Курочка. І Гр. Виклюк, ЃІ. Квнк. А. Лас-
М. Сливинська, К )̀. Цнмбринсь- точка, 3 . Лукавий. П. Синюта. 
кий. І. Триѓўќ. В. Попик. 11.1Л. Пунда. А. Маніќ, І. Фсдак. 
Шимків, Г. Герман, А. Гурула, М. Вачинйч. 
11. Демян. А. Шипа, В. Ша.іай- Ца новорічній забаві, в Укра-
ко, ТІ Бїлобривка, С. Куль- їнськім Американськім Осеред-
чицькин, Д. Войтиигин, І. Це- к у дрібної , колекти зібрано 

Віком $ЗО; Група Союза Укра-
їнок ч. 5 $22. — Всіх разом за-
колядовано $1,741.40. 

Секретарі: В. Лазечко 
і Є. Фарнняк. 

Ґава, К. Вихориќ, М. Присташ, 
й . Козачок; по $2: М. Юрке-
вич, Е. Андрусевич, Б. Васнли-
інин, И. Іваніцький, М. Б"ала-
ківський, М. Вс)зьняк, В. Бро-
дяк, Мартишок, Г. Кінаціук, В. 

вуї 
ва. 

ро, Т. Ониськів, Г. Дмитринюк, 
Г. Свистун, Кривіцький. - Ра-
зом $226. 

Коляда Братства Св. ійоса-
фата, відділ Провидіння. ' 

Жертвували: $10 з каси Брат-
ства; по $г): Андцій Гра-
довський, А. Білиќ, Н. А. 

Боднар, О. Волстромер, Брос-j Баранецька, Г. Мнхайлишин; 
ко, А. Лубінська, И. Буляк, по $1 : М. Горбова, О. Бродак. 
П. Кізел, А. Кіхман;^о $ 1 : д-р)К. Доскоч, И. Іваниш, П. Кер-
А. Кібзей, Лазар, Кізчук, Е. ницькнй, А. Польова, Н. Сав-
Бурній, Р. Рабой, д-р Лакота.ічин, Ф. Кремпа, Г. Дмнтрн-
И. Куртика, С. Лінчек, М. Ѓузи-і шин, 'Д. Сабашко. Разом $10. 
ляк, М. Гусак, А.- Котович, М.іВід Товариства старших віком 
Андрусевич, М. МихаЙлеико.і пере'дав С. Куиька $30. 
О. Бўќата, Ґрошко, Д. Пате-і ДІтроЙт, Мнш. — Т`рупа Со-

УКРАША В 'АВАНГАРДІ 
БОРОТЬБИ 

(Докінчення зі стор. 1-ої) 

І '.‚АрЛіії Крановей", поставленої 
; тепер теж большевиками поза 
і законом. 

В РУМУНИ існує около 
і двадцять партизанських груп 
з такими -звучними назвами 
як: „Чорний Плащ", „Дунай-
ські Хвилі", „Білий Орел" і т. 
п. „Чорним Плаіцом" керує 
адмірал МекЛяріюм, бувший 
головнокомандуючий румунсь-
кою Чорноморською фльото-
ю. Недавно його були злови-
лн - та засудн.ти на каторгу, 
але йому знову пощастило 
втекти. 

З БОЛГАРІЇ немає точних 
повідомлень про розміри під-
польного руху, але він там 
існує, як і в усіх інших краї-

і ^ " і н а х за залізною заслоною. В 
Головнаќ, С. Лелюх, С. KyHb-j ' 1 ^ минулого Г^оку около три 
ќа, Н. Шустакевнч; І. Гулька тисячу прихильників новіше-
$4; М. Лисаќ і Сорук по $ З Ї ' " О Г О ген. Петкова перевели 
по $2: А. Королишин, Кушнір, і пі іий ряд успішних акцій між 
Сливінський, П. Шпирка, Й. Родопськнми і Старопаліись-
Курочко, Е. Фариняк; по Ц'-І-КЮІЦ горами. 
О. Шумська, І. Дмитриќ, Ти- В АЛЬБАНП проти-комуніс-

тнчні (партизани об'єднались з 
різними гірськимќ, племенами 
та разом з ними ведуть б о -
ротьбу проти комуністичного 
режиму. 

поширити теж на Середземне 
море. З керівниками закордон-
ної політики Британії і Фран 
ції він обговорював власне 
справу Атлантійського пакту, 
європейського союзу держао 
та. положення на Оріснті. 

речко, В. Чмир, М. Тополь-
ницька. Разом зібрано $255. 

Ходили з колядою Орг. Са-
мопомочн 
Іміграції.-

ю з а Українок, число о, зако-
лядува'лй п о $3: А. Папгра, П. 
Голида; по $2: П. Кобаса, П. 

Нової Української j Палівода, К. Хомяк, М. Сігда, 
В. Сігда, І. Сігда, А. Галишин, 

Жертвх-вали по $10: 1. Дячун, П Стасів. Разом заколядовано 
С. Блаіцук, І. Щќільник, В. Фі- $22. 
лас, Р. Терлецькнй, П. Шестий; 
Кульчнцький $7; по $5: М. Бон- Зіставлення коляди: 
чук, Ю. Саловнч, д-р 1. Грибиќ, Група Колядників Союза У-
1. Каралаш, Р. Мараз, П. Ти-: країноќ ч. ^ 6 , $614.75; Група 
мочко, Войтовим, Назаркевич,'колядників при Укр. - Аме-
Д. Баран. Миськів, Лескуи, В.і риканськім Осередку $553.65; 
Цимбаліст, адв. 1. Кузь, Кузі Жіноче Тов. Золотий Хрест ч. 

люх, Д. Атамаиець, ТІ. Прихід-;$зі .65. Разом цібрано $553.65.івіцький, Н. Дембінський, 1. 14, $255; Організація С`а.мопо-
ко. Д. Цегельник, М. Бабій. ;.: Колядували: В. Липцан. В.іАіирусевнч, Т. Виннимўќ, Ки- мочі Нової Укр. Еміграції 
М. Кульчнцький, Когут, Е. Чу- - Українець, Ю. Гулиќ, М. Віхар, рилюк. В. Демрій, В. Польо- $226; Братство Святого йоса 
бан, Е. Бук, Д. Ворбновський, л . Карпа. Ю. Боєчко. Катерннаівий, С. Левкут, 1. Тимчак, В.:фата $40; Товариство Старших 
A. Бортник. В. Сослер, Г. Ша- Колодій, Евгенія Українець. С 
лавнло, .В. КрушельницькиЙ, Ѓввелаќ'. Возили автами В 
Богіль. И. Стойко, А. Триѓўќ, П. довгань і В. Лазечко. 
Шавінський, Т. Безпалќо, Н. Жіноче Тов. Золотий Хрест, І 
Войнаровськин. 1. Дахнбвсь- Від. 14. Колядували: А. Нако-
кнй, Г1. Косій. А. Патра, В. Га-!н ечна, О. Волстромер, К. Они-
мсра, М. Владика. І. Підпсри- ськів, Г: Чуіі, М. Андрусевич. 
гора, С. Пундик, М. Тиркус. Ю.І Підвозили автами А. Ониськів, 
ГІогнестои, В. Матіо. М. Коба- іф . Михальчук. 
са, А. Шандак, А. Статкевич, Жертвували: по $10: М. Дво-І 
B. Кузич, С. Гинеќ. М. Топо- р я н и н д' К р и в и й г івасьќів;^ 
ровська, І. Гайдук, А. Сірко. С . ! п о 57. т г`орбаль, Т Почннок;іІ 
Торопа. Т. Скаць, Павлюк, 11. п 0 j g . п а р о х Q побуцький. С. 
Глива.' Сорока, Гавнч, Ю . ! Г і о р і я к д Мяланин, Форись,! 
Клим, і. Музика. Д. Микнтнн- j1, М а т с о н П о л і т К л ю б с і к а Т і 

ський, П. Кобаса. Катерина у к р . Міч. Ліга. П. Баран. М.! 
Крупка, С. Кучннськнй, І. Ша- руднянин, М. Чуй, Пошнвак, 
вінськнй, В. КрушельницькиЙ, ф і д н к с семегнн. А. Малиняк, 
AJ. Круцько. Чупка. С. Мачнр- к Михальчук, К. Ігнатюк, адв.і! 
заќ; по $1.50: А. І а.іушка, С. 
Надер, Е. Промаз; Круіиель-ї 
иицький $1.25; по $І: Р. Ґаві-, 
nejf, І. Острів," 11. Романчук, 
В. Будор, А. Гук, М. Томюк, Я 
Кричківський. І. Стасюк, А.І 
Гринншин, М. Цорій, Ф. Гслей, 
А. Стеко, М. Герман, С. Г е р ! 
май, М. Шипа, А. Боднар, Л. 
Матицильська, І. Бабак, В. 
Крупка, І. Татарин, В. Олійник. 
1. Барикса, С. Зола, В. Зола, 
Кобасєвич, Петруќ. А. Чупка, 
І. Крупка, М. Кривіцький, Нс-
знайомий, П. Кульчнцький, К' 
Даиилишин. М. Завінська, М.і 
Перўи, К. Возняк, Гощй. Ю 
Козак, 1. Смілка, А. Замко, А. 
Бривка, Д . Мудрий, Ба ѓожин-
ська, П. Микнтюк, А. Шушке-
вич, Ю. Юркевич. М Манера... 
Ю. Ле^ів, С. Воркун, І Духов-І 
ський, І. Бўѓар, В. Стойко, М ' 
Минула, І. Кревецька, В. Опін 

Income Tax Service 
Масмо експерта для виповтоваинл податків. Не чекайте до остая-
нього дня. ІІриходіті, зарпя то скорше дістанете зворот своїх гро-
шея. Беремо уиірковпну ціну за роботу. Дасмо даром порадн я 
справі податків. Мн також продаг.мо всякі асекураційні поліси. 
Продаємо фармн, гроссрні, домн, делікатесени, реставранти. лонч 
румн, лікер стори, бар і гріл (салунн) в місті і на котрах. Якщо 
маѓѓте що продати, або купити, то перше всього прийдіть до нас 

по пораду. 
Ви тяжко працгосте на свої гроші, тому треба уважати, щоби ви 

їх не стратили. 
Наша канцелярія отворена кожного дня в тижні від години 9. рано 
до 6:30 вечором. — В суботи і неділі від 10. рано до 3. пополудні. 

В нашій канцелярії говоримо українською мовою. 

STEPHEN D. SATZEWICH 
32 EAST 7th STREET NEW VOK 8, N. Y. 

Phone: CRamercy 3-0713 

ТУРЕЧЧИНА ДОМАГАСТЬ-
Cfl П О Ш И Р Е Н Н Я АТЛАН-

ТШСЬКОГО ПАКТУ. 
Париж, 18. лютого. — Д о 

столиці Франції прибув міні-
стер закордонних справ Туреч-
чини, Недьмеддін Садак, щ о в 
Лондоні відбув наради, зі се-
кретарем Бевииом. В розмові 
з французьким міністром за-
кордоннлх справ, Робертом 
Шуманом, Садак обстоювао 
дўіїќў, щоби проєісгораяйя `А.т-
лантійський обороншій пакт 

СОВЄТСЬКА УВАГА Д О НО 
ВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Г Е Н . 

АШКЯГАВЕРА. 
Москва, 18. лютого. — Со-

встська преса продовжує від-
давати велику увагу призна-
ченнй ген. Двайта Айзенгаве-
ра предсідником шефів штабу 
америкаиських збройних сич, 
роблячи з цего всілякі виснов-
КИ. У 

ВАІІЦМАН ЗАПРИСЯЖЕ-
НИИ ПРЕЗИДЕНТОМ 

ІЗРАЗШЯ. 
Єрусалим, 18 лютого. — Д-р 

Хаім Вайцман вчора формаль-
но був залрисяженнй на пер-
т о г о президента держави Ізра-
їля, до створення якої вія сам 
так багато причинився. Це 
була коротка, але . найбільш 
врочиста і хвилююча подія, я-
ка означає черговий стомпле-
внй крок в історії ізраїльсько-
го народу. 

ВСТАВАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д -
НОГО СОЮЗУ, А ТИМСА-
мим СТАВАЙТЕ, СПІВВЛА-
СНИКОМ ДЕСЯТЬ МІЛЬИО-

П О Ш У К У В А Н Н Я 
. I _ . J 

ЛЌІНЌІВ ВОЛОДИМИР пошукус 
свого діда ЛЕШКІВ ІВАНА, родом 
з села Брнжопа, повіт Перемишль, 
котрий вн^сав до Америки. Прошу, 
хто знас про нього, повідомнтн ме-
не на адресу: 

` LESHKIV WOLODYMYR 
Каўлеѓ Construction, Ltd., 
Thessalon, Ont., Canada. 

ЗБОРИ І Д , j . І. С0Н13У 
ЮО ИОРК, Н. П. — Тов. „Сво-

бода", від. 194, повідомляє всіх сво-
Іх членів, що місячні лборн відбу-
дуться 22. лютого, в ѓод. 8. пвечір, 
в церковній галі св.- Юра, 28 Е. 7th 
St. Просимо всіх членів прийти на 
збори без опізнення.-Членів, ќі за-
лягаіоть з вкладками, просимо вп-
рівнати. Одночасно' гірнгадусмо, що 
на будуче місячні збори будуть від-
буватись У вівторок другого тижня 
кожного місяця, и ѓод. 8. пвечір, під 
ч. 28 Е. 7th St., в церковній галі са. 
Юра. — За уряд: Я, Гал дай. предс.. 
В. Ннкифорчук, фін. `секр. 7-Ю Е. 9lh 
St., New York 9, N. Y: 

jj ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ I 

мщ — НАПЛІПША ПОЖИВА! 
ХТО МІД ЩО' ДНЯ СПО-

ЖИВАЄ, ЧУДОВЕ 'ПОЛІПШЕННЯ-
ЗДОРОВЯ ШДЧУВАС Найліпший 
мід гречаний (з гречаного цвітўі). 
Ціна $1.75 за б фунтів, з пересал-
коіо 25 ц. більше. Пишіть:. , 

S U R M A 
11 Е. 7th St., New_York 3.Jt_Y. 

Професійні Оголошення ) 
' ' та 

Or. :. CHtKNOFP 
223 -ч. 2nd At.. (Cor. 14th S t ) 
N.Y.C. — Tel. GftMtarcy 7-7697, 

Острі й довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. Х-мау. Роздуття жил 
лікуємо без операції. Псреподню а. 
аілізу крони для су`пружнх дозволів. 
Офісові години: В будні 10—7 P. М. 

В неділі: U—1-Р. П. 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦЕРКВА СВ. АПОСТОЛІВ 

ПЕТРА И ПАВЛА 
В ВОТЛЕР, ПА. 

— пошўкус — 

ДЯНО-ВЧИТЕЛЯ 
Платня згідно з умовою. Зголо-
шенн просимо слати на адресу: 
S t . PETER 6 PAlJL UKRAINIAN 

^ ORTHODOX ‚CHURCH 
P. O. Box 86, ' Butler, PB. 

ІЛЬКО М А Р Т Ш Ш П Ш Н ; 
що приїхав до Америки кораблем 
Марін Марлін дня 20. січчня 1949. 

шукас сестри 
КАТЕРИНИ, 

дочки Иоснфа і Парасксвіі Мартн 
нишнн, з Кругова, повіт Золочів, 
яка виїхала до Америки ще перед 
першою світовою війною, ^то знас 
про неї. або вона сама, прошу аго-
лоситнсь на мою адресу: 

Т Ш ) MARTYTVYSZYN 
1 Union St., Hartford, Conn. ` 

В КНИГАРНІ „СВОБОДИ" МОЖНА ДІСТАТИ ТАКІ 
В И Д А Н Н Я : 

Лев Биковськнй: Апостол новітнього українства (Юрій 
Липа) 10 цнт 

Лев Бйковський: Україна над Океаном ; . . . 15 цт. 
Гайнц Грісбах-Туган: Новітнє турецьке красне пись-

менство .30цт. 

181Н КОВШІ вЃ 
FUNERAL HOME 

COMPLETEL V AmCONDmClNED j 
ЗАНИМЛЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 

ВСТБПХІ 
N E W J - E R S E Y 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ ДЛЯ ВСІХ 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА' 

У випадку смутку в родині 
кличте як ь день1 ̀тям і в ночі: 

129 GRAND 5TRE?T, 
тчи-. Werrea -ptnet 

JERSEY CITY, 2 , N. J. 
Tel. BErgeii 4-5131 

КОРИСТДЙГЕ З НАГОДИ! 
і j—. 
ЩЕ МАЄМО ТІЛЬКИ К І Л Ь К А ДЕСЯТОК 

ПРИМІРНИКІВ 

КАЛЕНДАРЯ-
АЛЬМАНАХА 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Кале.ндар має 224 сторін дру'ку і містить багато 

оригінального, цікавого, вартісного, інформативного 
І; матеріялу з різних ділянок американського й укра-
й їиського життя.' Коштує всього $1. Замовляйте не-
Ц гайно, висилаючи належитість на таку адресу: 

" 8 V 0 B 0 D A " 

1 Р . О. B o x 3 4 6 J e r s e y C i t y З , N . J . 

ТАРЗАН, ч. 2036. В кліщах осібняка. 


